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Kivonat a következő okiratokból:
az MTA Alapszabálya, Ügyrendje és a Kémiai Tudományok Osztályának Ügyrendje
valamint a munkabizottságok megalakulására vonatkozó osztályelnöki javaslat
További információ a bizottságok működéséről és a köztestületi tagságról
a Fizikai-kémiai Bizottság honlapján található
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MTA Alapszabályzat 40. § a munkabizottságokról
(11) A tudományos bizottság feladatai ellátására – a tudományos osztály jóváhagyásával –
munkabizottságokat és albizottságokat hozhat létre.
MTA Ügyrend 28. §
(5) A tudományos bizottság által létrehozott munkabizottság vagy albizottság megalakításához és
működtetéséhez külső köztestületi és nem köztestületi tagokat is be lehet vonni.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának ügyrendje
3. § ....a KTO szakterületei, bizottságai
(2) Az Osztály illetékességét az alábbi tudományterületek (tudományszakok, tudományágak,
ágazatok) tekintetében állapítja meg:
- analitikai kémia
- anyagtudomány és -technológia
- biomolekuláris kémia
- elektrokémia
- elméleti kémia
- élelmiszertudomány és -technológia
- fizikai kémia
- fotokémia
- gyógyszerészeti tudományok
- gyógyszerkémia
- határfelületi- és kollidkémia
- kémiai informatika
- környezeti kémia
- makromolekuláris kémia és technológia
- műszaki kémia
- nukleáris kémia
- reakciókinetika
- szerkezeti kémia
- szerves kémia és technológia
- szervetlen kémia és technológia.
A tudományszakok, tudományágak tudományterületi határait (alágazatait) az illetékes
tudományos bizottságok (bizottságok) javaslata alapján az Osztály határozza meg.
.....
(5) Az Osztályhoz a következő tudományos bizottságok tartoznak:
a) Tudományos bizottságok:
- Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság
- Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság
- Fizikai Kémiai Tudományos Bizottság
- Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság
- Radiokémiai Tudományos Bizottság
- Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság
- Szervetlen Kémiai és Anyagtudományi Tudományos Bizottság
....
A tudományos bizottságok és munkabizottságok
7. §
(3) A bizottságok figyelemmel kísérik területükön a tudomány művelőinek fejlődését, tagjaikon
keresztül a Kémia Doktori Tudományos Bizottságban közreműködnek az MTA Doktora cím
odaítélésében, gondoskodnak a szakterületükön dolgozó kutatókkal való kapcsolat kiépítéséről,
segítik a szakmai közösségek létrejöttét és működését.
(10) A bizottságok saját hatáskörükben munkabizottságo(ka)t hoznak létre. A
munkabizottság(ok) létrehozását az Osztály hagyja jóvá.
(11) A munkabizottság létrehozásának, ill. újjáalakításának feltétele, hogy legalább 20
köztestületi tag fejezze ki azt a szándékát, hogy a munkabizottság munkájában rendszeresen részt

kíván venni (ettől átmenetileg el lehet térni abban az esetben, ha a munkabizottság már
bizonyította működőképességét).
(12) Egy köztestületi tag két munkabizottságnak is tagja lehet, és a munkabizottságot érintő
kérdésekben mindenhol szavazati joggal rendelkezik, de csak egy munkabizottságban
rendelkezhet bizottságot érintő kérdésekben (pl. bizottsági javaslattétel kitüntetésekre, díjakra,
akdémikusi jelölésre) szavazati joggal. A munkabizottság (újjá)alakítása alkalmából minden
köztestületi tagnak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott munkabizottságban bizottsági ügyekben
szavazati joggal kíván-e rendelkezni. A nyilatkozatok összesítését a munkabizottság titkára az
(újjá)alakulást követően elküldi az illetékes bizottság titkárának, aki ellenőrzi, hogy egy
köztestületi tag csak egy munkabizottságban szavazhasson bizottsági ügyekben.
(13) A bizottságok határozataikat folyamatosan megküldik az Osztálynak, munkájukról az
Osztály részére éves beszámolót, cikluszáráskor pedig összefoglaló-értékelő beszámolót
készítenek.
A tudományos bizottságok, munkabizottságok működése
8. §
(3) ...... Az egyes munkabizottságok munkáját elnök irányítja, akit a munkabizottság köztestületi
tagjai választanak meg a tudományág szerint illetékes akadémikusok és az MTA doktora címmel
rendelkező nem akadémikus közgyűlési képviselők közül. ....
Javaslat: a munkabizottság az elnök és titkár feladatait illetően kövesse a bizottságokra
vonatkozó előírásokat
(4) A bizottsági elnök hívja össze a bizottsági ülést, elnököl az ülésen, képviseli a bizottságot,
számol be a bizottságnak a két ülés között végzett tevékenységéről, küldi meg a tudományos
osztálynak a bizottsági ügyrendet és módosításait, tájékoztatja a tudományos osztály elnökét a
bizottság más bizottságok vagy az osztály egésze szempontjából is jelentős tevékenységéről.
(6) A bizottság, illetve munkabizottság munkáját titkár segíti, akit a bizottság kizárólagos
hatáskörében választ (ment fel) meg a bizottság, illetve a munkabizottság tagjai közül.
(7) ..... a munkabizottságok elnökét a munkabizottság tagjai közül háromévi időtartamra
választják meg a munkabizottság tagjai.
(9) A tudományos bizottságok és munkabizottságok tanácskozási joggal meghívottakat is
bekapcsolhatnak munkájukba, akiknek létszáma bizottság esetében nem haladhatja meg a 10 főt.
A meghívott bizottsági (munkabizottsági) tagságnak a köztestületi tagság nem feltétele.
(11) A tudományos bizottságok és munkabizottságok évente legalább 2 alkalommal ülést
tartanak.
Határozathozatal -- Javaslat: a munkabizottságok a határozathozatal ügyében kövessék a
tudományos bizottságok határozathozatalára vonatkozó szabályokat.
9. §
(1)
Az Osztály, tudományos bizottság döntéseit szavazással hozza; az így meghozott
döntéseit határozatba foglalja.
(2) A határozatokat a többségi elv érvényesítésével kell meghozni. Csak az az állásfoglalás,
indítvány, javaslat, előterjesztés, kezdeményezés tekinthető elfogadottnak, amelyet a jelenlévő
szavazásra jogosultaknak több, mint fele megszavazott.
(3) Az Osztályon, a bizottságban a határozathozatal, illetve a szavazás az Asz 1. sz. mellékletének
II. pontjában, valamint az Ügyrendje 24. §-ában megfogalmazott szabályok szerint történik.
(4) A szavazást az ülés elnöke rendeli el.
(5) A szavazás nyílt vagy titkos.

(6) Személyi ügyekben lehet titkosan szavazni, továbbá a Asz az Ür, DÜr által meghatározott
esetekben kötelező titkosan szavazni. A többség véleménye alapján bármely kérdésben titkos
szavazás rendelhető el.
A határozathozatal feltételei
10. §
(1) A rendes osztályülés és a tudományos bizottságok ülései akkor határozatképesek, ha az ülésen
a szavazati joggal rendelkező tagoknak több, mint fele jelen van.
(3) A határozatképesség megállapításakor a tudományos osztályon, illetve a tudományos
bizottság ülésén a tartósan külföldön tartózkodók számát, továbbá a jelen nem lévő 70. életévüket
betöltött tagok számát nem kell figyelembe venni. Az ülés határozatképességét a levezető elnök
állapítja meg.
(4) Határozatképesség hiánya esetén az ülés azon napirendi pontok kivételével, melyekhez a
határozatképesség szükséges, folytatható. Az ülést levezető elnök a határozatképesség hiánya
miatt az ülést el is halaszthatja. Ebben az esetben leghamarabb 8 és legfeljebb15 napon belül
ismét össze kell hívni az ülést, amely -tekintet nélkül a megjelentek számára– határozatképes
mindazokban az ügyekben, melyek az elhalasztott ülés meghírdetett napirendjén szerepeltek.
Javaslat munkabizottságok megválasztására a Kémiai Tudományok Osztálya területén
1. Munkabizottság létrehozásának, ill. újjáalakításának feltétele,
hogy legalább 20 köztestületi tag fejezze ki azt a szándékát, hogy a munkabizottság munkájában
rendszeresen részt kíván venni (ettől átmenetileg el lehet térni abban az esetben, ha a
munkabizottság már bizonyította működőképességét). Munkabizottságok létrehozását a
szakterületileg illetékes udományos bizottság kezdeményezi, az esetleg érintett más tudományos
osztályokkal történt kozultációt követően. Munkabizottság az akadémiai ciklus során bármikor
létrehozható ill. megszűnhet.
2. A Kémiai Tudományok Osztálya munkabizottságainak jelentkezésük alapján szavazati
jogú tagjai
a munkabizottságokat létrehozó bizottsághoz besorolt köztestületi tagok.
A munkabizottság munkájába célszerű nem köztestületi tagokat is bevonni,
akiknek tagságát a munkabizottság tagjai választással hagyják jóvá. A tagsághoz a jelenlévő
munkabizottsági tagok több mint felének támogató szavazata szükséges. A nem köztestületi
tagok a munkabizottságnak tanácskozási jogú tagjai.
3. Egy köztestületi tag két munkabizottságnak is tagja lehet,
Egy köztestületi tag két munkabizottságnak is tagja lehet, és a munkabizottságot érintő
kérdésekben mindkét munkabizottságban szavazati joggal rendelkezik,
de csak egy munkabizottságban van szavazati joga bizottságot érintő kérdésekben
(pl. bizottsági javaslattétel kitüntetésekre, díjakra, akdémikusi jelölésre). A munkabizottság
(újjá)alakítása alkalmából minden köztestületi tagnak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott
munkabizottságban bizottsági ügyekben szavazati joggal kíván-e rendelkezni.
A nyilatkozatok összesítését a munkabizottság titkára az (újjá)alakulást követően elküldi
az illetékes bizottság titkárának, aki ellenőrzi, hogy egy köztestületi tag csak egy
munkabizottságban szavazhasson bizottsági ügyekben.
4. Az újjáalakult (megalakult) munkabizottság tagjai választják meg
a munkabizottság soron következő elnökét, valamint az elnök javaslatára a bizottság titkárát 3
évre.

5. Korábban is működő munkabizottság esetén az elnök személyére a jelölést a hivatalban
lévő titkár, elnök
vagy a munkabizottság által felkért munkabizottsági tag (ebben a sorrendben) készíti elő
amennyiben maga nem kíván jelöltként szerepelni. A választási ülés meghívójában ismertetni
kell a jelöltlistát, az ülés előtt legalább két héttel. Újonnan alakuló munkabizottság esetén a
létrehozó bizottság titkára jár el e módon. Az elnök- és titkárválasztó munkabizottsági ülést a
létrehozó bizottság elnöke vagy a bizottságnak az elnök által megbízott tagja vezeti le.
6. Munkabizottsági elnök elektronikus szavazással is választható.
Az elektronikus szavazásra a felhívást a munkabizottság minden tagjához el kell juttatni.
Korábban is működő munkabizottság esetén a szavazást a munkabizottság hivatalban lévő titkára
bonyolítja le. és eredményét is a titkár teszi közzé elektronikus formában. Újonnan alakuló
munkabizottság esetén a létrehozó bizottság titkára jár el a fenti módon. Az elektronikus szavazás
csak akkor lehet eredményes, ha a leadott szavazatok száma meghaladja a munkabizottság
szavazati jogú tagjai számának felét. Az elnök által javasolt titkár személyét a legközelebbi
munkabizottsági ülés erősíti meg.
7. A munkabizottság megalakulásáról a tudományos bizottság elnöke értesíti az Osztályt,
egyben megadja munkabizottság tagjainak névsorát,
valamint közli az elnök és titkár személyét. Az Osztály soron következő ülésén dönt a
munkabizottság megalakulásának jóváhagyásáról.

